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El FB Montcada va presentar el 12 
d’octubre a l’estadi de la Ferreria la 
seva estructura esportiva amb més 
de 400 jugadors repartits entre més 
d’una trentena de conjunts per a 
la seva segona temporada des de 
la fusió entre els planters del CD 
Montcada i l’EF Montcada. Una 
de les novetats més destacades 
d’aquesta campanya és l’aposta pel 
futbol femení amb la creació d’un 
nou equip de la categoria cadet-
infantil que s’afegeix al sènior i al 
cadet-juvenil que ja existien de la 
temporada passada. “Estem molt 
contents perquè enguany tenim 
aquest nou conjunt que respon 
a l’aposta del club per anar con-
solidant la secció femenina amb 
nous equips”, va comentar durant 
els parlaments el president del FB 
Montcada, Antoni Sánchez, qui 
també va destacar que el club es 
planteja com a objectius esportius 
pujar algun equip a Preferent i que 
algun aleví torni a recuperar la ca-
tegoria de Segona Divisió. D’altra 
banda, el màxim responsable de 
l’entitat també va destacar que la 
fi losofi a del FB és transmetre als 
infants i joves els valors positius de 
l’esport i que els jugadors s’ho pas-
sin bé amb la pràctica del futbol. 
L’estructura esportiva es completa 
amb 27 equips de futbol (tres ju-
venils, tres cadets –incloent l’únic 
conjunt que es manté del planter 

del CD Montcada per no perdre el 
seu lloc a Primera Divisió–, quatre 
infantils, vuit alevins, quatre benja-
mins, tres prebenjamins, així com 
un equip de debutants i de l’escola) 
i dos de futbol sala (un sènior i un 
juvenil). A la presentació, també hi 
van participar els dos sèniors de 
l’UD Santa María, que manté la 
seva vinculació amb l’entitat ver-
mella.
L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia del regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC), i també van ser 
convidats els presidents del CD 
Montcada, Pablo Nazábal; de la 
UE Sant Joan-Atlètic, Daniel Sosa, 
i de la UD Santa María, Rafa Re-
piso. En el torn d’intervencions, 
Serratosa va felicitar el FB Mont-
cada per la gran quantitat de ju-
gadors que aplega. “Em quedo 
sense paraules amb una entitat 
com aquesta”, va comentar l’edil, 
qui va destacar “la gran feina de 
tot el club per tirar endavant”.

Reconeixement. Durant l’acte, 
també es va reconèixer el treball 
dels entrenadors i, en especial, 
del tècnic més veterà, Nicolás 
Cruz ‘Pichichi’, de 86 anys i 
exjugador històric del CD Mont-
cada. “És un orgull veure les 
grades i l’estadi ple de famílies 
i jugadors. M’encanta la meva 
feina i la continuaré fent fi ns 
que el cos aguanti”, va dir.

Sílvia Alquézar |   �erreria

L’infantil femení del FB Montcada és una de les grans novetats d’aquesta temporada i completa la secció que també formen un sènior i un juvenil-cadet
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van fer durant l’acte de presenta-
ció una menció especial per a Pilar 
Pérez, capitana del sènior femení 
que porta 20 anys jugant a futbol. 
Claudia Pina –a la foto–, jugadora 
montcadenca del FC Barcelona, 
va participar com a convidada i 
va ser homenatjada pel subcam-
pionat del món que va aconseguir 
aquest estiu amb la selecció es-
panyola sots-20  | RJ
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Pina i Pilar Pérez
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El club FB Montcada continua creixent 
i fa una aposta per la secció femenina

VWX. 28

TENNIS TAULA
El CTT La Unió arriba a la trentena 

de jugadors gràcies a les noves 

incorporacions a la seva escola
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En el marc de les festes del soci, i 
per primera vegada en el seus 97 
anys d’existència, La Unió de Mas 
Rampinyo va organitzar el 29 de 
setembre un acte conjunt per pre-
sentar les seves seccions que englo-
ben gairebé unes 300 persones de 
totes les edats que practiquen dife-
rents activitats, amb un pes impor-
tant per a les seccions esportives 
de gimnàstica i de tennis de taula, 
les més nombroses de l’entitat.
El CG La Unió, fundat al 1990, 
compta aquesta temporada amb 
un total de 95 gimnastes, de 3 a 
17 anys, mentre que el CTT La 
Unió, que va ser creat al 2012, 
arriba enguany a la trentena de ju-
gadors, que es reparteixen entre la 
seva escola i tres equips de compe-
tició. Les altres seccions de l’entitat 
de Mas Rampinyo, que també té 
un grup de la dona i una comissió 
que organitza la Festa Major, estan 
relacionades amb el teatre, la músi-
ca i el ball. Francisco Javier Agua-
do, president de La Unió, va fer 
una valoració molt positiva de la 
presentació perquè, segons ha dit, 
va servir “per donar a conèixer 
totes les activitats que ofertem i 
que, a vegades, els mateixos socis 
de l’entitat desconeixen”.   

Rafa Jiménez | Z[ \]^_`yo
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L’entitat que presideix Paco Aguado va presentar el 29 de setembre totes les seves seccions per a aquest curs

La gimnàstica i el tennis de taula, pilars 
esportius de La Unió de Mas Rampinyo 

ab cbde u_]`v[n_k   h`_iw que va celebrar el seu 25è aniversari al 2015, està format per un total de 95 gimnastes, amb edats dels 3 als 17 anys

PRESENTACIÓ

xy primer equip del CTT La 
Unió, que va pujar la tem-
porada passada, ha iniciat
la seva participació al grup 
1r del Campionat Territorial
de Preferent amb un balanç 
de dues victòries –contra el 
CTT Sallent (2-4) i el Falcons 
Sabadell (4-2)– i una derrota –
contra  l’UE Sant Cugat (5-1). 
Amb aquest inici de lliga, els 
montcadencs ocupen la cinque-
na posició amb 4 punts. 
D’altra banda, els altres dos 
equips sèniors del club, que 
juguen al grup 2n del Campio-
nat Territorial de Segona A i al 
grup 2n de Tercera, no han tin-
gut massa sort i encara no han 
pogut sumar cap punt després 
de perdre a les tres jornades 
que s’han disputat fi ns ara | RJ 

Dues victòries 
en tres jornades 
per al CTT 
La Unió A

Z_tdgb u_bw jugador del TT La Unió A

El pavelló Miquel Poblet ja comp-
ta amb un nou espai dedicat als 
guanyadors dels principals guar-
dons del Premis Esportius que 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure entrega des de l’any 2011. 
Es tracta de plafons, ubicats a la 
primera planta al costat de les 
grades, que recorden els noms 
dels esportistes, entrenadors, en-
titats i equips reconeguts al llarg 
de les set edicions del certamen. 
L’acte d’inauguració de l’Espai 
Premis Esportius es va celebrar 
el 6 d’octubre amb la presència 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), i el regidor d’Es-
ports i president de l’IME, Sal-
vador Serratosa (ERC), així 
com d’alguns dels guanyadors 
d’aquests premis com el ciclista 
Pau Egeda i l’atleta Aitor Martín 
o els entrenadors José Manuel 

Martín ‘Pinti’, Francisco Gómez 
‘Frasqui’, Daniel Busquets o José 
Cervero. 
Durant la seva intervenció, 
l’alcaldessa va explicar que la 
col·locació d’aquestes plaques 
servirà per “agrair la feina que 
fan els esportistes i les entitats” 

mentre que Serratosa va desta-
car la importància d’aquest nou 
espai físic perquè els noms dels 
guanyadors “perdurin en el 
temps i no s’oblidin després de 
cada gala, en reconeixement al 
seu esforç per portar el nom de 
Montcada a tot arreu”. 

S’han instal·lat uns plafons que recorden els noms dels guanyadors de les set edicions

L’IME habilita un espai al pavelló 
Miquel Poblet per als Premis Esportius

RECONEIXEMENTS

zbtd`[ qgb[ td`yadors van participar a l’acte d’inauguració que es va fer el 6 d’octubre

FO
TO

S:
 R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

L’IME ha col·locat dues plaques pel seu 25è aniversari

Homenatges a l’UE Sant 
Joan i a l’AE Can Cuiàs

L’UE Sant Joan-Atlètic, que va 
celebrar el seu 25è aniversari al  
2013, i l’AE Can Cuiàs, que l’ha 
fet enguany, ja disposen de les 
seves plaques commemoratives 
a l’entrada del pavelló Miquel 
Poblet. La seva descoberta va 
coincidir amb la inauguració 
de l’Espai Premis Esportius i va 
comptar amb la presència de  les 
autoritats municipals i d’Agus-
tín Fuertes i Julián Manzano, 
membres de les juntes directives 

d’ambdós clubs. Fuertes es va 
mostrar orgullós amb el creixe-
ment de l’AE Can Cuiàs, que va 
néixer com un equip de futbol 
sala i que, actualment, també té 
seccions de petanca, excursionis-
me i patinatge. Per la seva part, 
Manzano va defi nir el seu club 
com “el primer equip de futbol 
de Montcada que representa 
amb orgull el nostre poble” i 
va tenir un record per al desapa-
regut Eusebi de Miguel | RJ

{|g[rdgpp  qpgnw Agustín Fuertes, Laura Campos, Salvador Serratosa i Julián Manzano

Rafa Jiménez | }b q|g` cobb
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El sènior A del CH La Salle s’ha 
situat al capdavant de la classifi -
cació del grup D de 1a Estatal i, 
amb un total de sis punts, està 
empatat amb altres tres equips 
que comparteixen el liderat: CH 
Sant Esteve Sesrovires, Joventut 
H. Mataró i H. Sant Quirze, que 
serà el proper rival dels lassal-
lians. Des de la seva derrota en 
el debut, l’equip de Pau Lleixà 
ha guanyat tres partits seguits 
contra OAR Gràcia (28-25), H. 
Sant Joan Despí (27-30) i H. Sant 
Vicenç (27-26) | RJ

L’equip no perd des de la primera jornada i és un dels quatre primers classifi cats 

El sènior A del CH La Salle encadena 
tres triomfs i se situa a la part alta

HANDBOL
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aquesta temporada un nou projec-
te sota la direcció de José Quirós. 
L’equip va debutar el 7 d’octubre  
al grup A de Primera Catalana 
amb una victòria al pavelló Miquel 
Poblet contra el CH Ascó B (21-
18). Les jugadores van dedicar 
aquest triomf a Eugenio Díaz, de-
legat de l’equip que va perdre la 
seva mare dies abans | RJ 

Amb un total de 6 gols, Pau Maresma va ser el màxim golejador del partit contra l’H. Sant Vicenç
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Tres victòries seguides per 
al sènior A de la UB MiR

El primer equip de la UB MiR 
ha dissenyat la seva plantilla 
amb la il·lusió de lluitar per 
l’ascens a Segona Catalana i 
està demostrant que és un dels 
candidats a pujar de categoria. 
L’equip de Miguel Ángel Ga-
nella ha guanyat els tres partits 
que ha disputat fi ns ara contra el 
CB Ipsi C (79-70), el CB Roser C 
(70-78) i el Bàsquet Safa Claror 
B (67-68). Els montcadencs són 
segons al grup 7è de 3a Catala-
na amb 6 punts i estan empatats 
amb els altres dos invictes, l’Ep-

sa A i el B. Bufalà. Precisament, 
l’equip badaloní serà el proper 
rival de la UB MiR en el partit 
que es jugarà el 21 d’octubre al 
pavelló Miquel Poblet (18h). El 
club i gràcies a la col·laboració 
del bar La Poma, sortejarà entre 
el públic un sopar per a dues per-
sones valorat en 40 euros.

Sènior femení. Ha perdut els tres 
partits que ha disputat al grup 6è 
de Tercera contra el CB Matade-
pera (66-42), el BC Sant Quirze 
(30-64) i el CB Torelló (46-52) | RJ

ab[ sdtqop[ qgb [�`_op A de la UB MiR van celebrar al vestidor la seva tercera victòria seguida
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L’equip de Paco Hidalgo, que el 30 de setembre va guanyar el seu primer 
partit contra el CE Farners (2-1), no ha pogut puntuar a les últimes dues 
jornades, encaixant dues derrotes seguides contra la UE Vilassar de Mar 
(1-0) i la UE Rubí (1-3). Els de Can Sant Joan sumen 7punts i han baixat 
fi ns a la 13a posició del grup 1r de Primera Catalana | RJ

La UD Santa María B encara no ha pogut puntuar

L’equip de Manuel Colete va 
debutar el 7 d’octubre al grup 
7è de Quarta Catalana amb una 
derrota al camp de l’EF Base 
Ripollet (2-0). Una setmana
més tard, va perdre a la Ferreria 
contra el Cercle Sabadellès (0-
3). Al grup 9è de Tercera, l’UD 
Santa María A és vuitena amb 
11 punts després d’empatar a 
2 a Lliçà d’Amunt | RJ
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Debut emotiu del 
femení lassal·lià
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Només ha aconseguit una victòria en quatre jornades

Irregular inici de lliga del 
Broncesval CFS Montcada

El Broncesval CFS Montcada 
va guanyar el seu primer partit 
el 29 de setembre a la pista del 
FS Montsant (4-5), però va tor-
nar a perdre a casa una setmana 
després contra el Cover Premià 
de Mar (3-6) i va salvat un punt, 
in extremis, a la pista del FS Sant 
Joan de Vilassar (3-3). L’equip 
d’Álex Fernández suma 4 punts 
i és desè al grup 5è de Tercera.

Femení. Va perdre, a la pista del 
CE Escola Pia (5-3), el seu primer 
partit al grup 1r de Primera | RJ

FUTBOL SALA
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va debutar el 6 d’octubre al grup 
1r de Tercera Divisió Catalana 
amb una derrota a la pista del CFS 
Arenys de Munt B (4-2). Una set-
mana més tard, els montcadencs 
van aconseguir el seu primer punt 
amb un empat a la pista coberta de 
la Zona Esportiva Centre contra el 
Sant Celoni Palauenc B (3-3) | RJ 

Primer punt per al nou 
sènior C masculí

L’AE Can Cuiàs, que va pujar 
gràcies a la renúncia d’altres 
equips, s’ha adaptat a la per-
fecció a la Segona Catalana i 
ha conseguit dues victòries a 
les dues primeres jornades del 
grup 3r contra el FS Castellar 
B (4-5) i el CE Inter Sentme-
nat (3-2). Amb aquest balanç, 
l’equip de Toni Moreno com-
parteix el liderat amb el CE 
Escola Pia i tindrà una prova 
de foc el 20 d’octubre amb el 
derbi que haurà disputar con-
tra el FB Montcada a la pista 
coberta de la Zona Esportiva 
Centre (16h). 
Precisament, el primer derbi de 
la temporada que el Maderas 
San Andrés CFS Montcada B i 
el FB Montcada havien de dis-
putar el 13 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet es va ajornar a 
petició de l’equip vermell, que 
tenia moltes baixes per afron-
tar aquest compromís. Amb-
dós equips sumen tres punts 
després d’haver guanyat cadas-
cun un partit contra el CE In-
ter Sentmenat (3-4) i el FS Cu-
belles (3-2), respectivament | RJ  

L’AE Can Cuiàs 
es manté invicta 
després de jugar 
dos partits
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El CD Montcada perd amb tres jugadors menys
Els verds, que havien encadenat dues jornades puntuant amb un empat 
al camp de la UE Mollet (1-1) i una victòria a l’estadi de la Ferreria contra 
la Unifi cación Llefi à (2-0), van perdre el 14 d’octubre un partit increïble 
contra el CP Sarrià (2-3). L’equip de Claudio Festa guanyava per 2 a 0 
al minut 73, però dos penals en contra en set minuts i les expulsions de 
tres dels seus jugadors van acabar provocant la seva derrota. Els montca-
dencs sumen 13 punts i són cinquens al grup 2n de Segona Catalana | RJ

El FB Montcada femení suma els seus primers punts
El conjunt d’Antonio Moya, que va començar la temporada amb tres 
derrotes seguides –l’última, al camp de la Fundació UE Olot (3-1)–, ha 
millorar el seu rendiment, puntuant en els seus dos darrers partits. Les 
vermelles són onzenes al grup 2n de Primera Divisió Catalana després 
d’haver aconseguit una victòria a l’estadi de Can Sant Joan contra la Fun-
dació CE Júpiter (2-1) i un empat al camp del CF Santa Eugènia (1-1) | RJ
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l’UltraJam, puja al 
podi de la categoria 
màster a la cursa de 
52 km de l’Ultra Trail 
Guara Somontano
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ATLETISME MUNTANYA

Toni Ortiz, de l’UltraJam, va aconseguir la tercera posició a la categoria 
màster de la cursa Long de 52 quilòmetres, i un desnivell positiu de 
3.000 metres, de l’Ultra Trail Guara Somontano que es va disputar 
entre el 5 i el 7 d’octubre a Alquézar (Osca). Ortiz va fer un temps fi nal 
de 7 hores, 52 minuts i 44 segons, ocupant la 83a posició a la classi-
fi cació general. En aquesta mateixa distància, també hi van participar 
altres sis atletes de la secció de muntanya de la JAM: Germán Moreno 
(44è, 6h 59’ 52”), Álex Rueda (54è, 7h 20’ 00”), Jordi Flores (84è, 7h 
52’ 44”), Héctor Bastida (138è, 8h 56’ 17”) i Juanjo Bonil (204è, 09h 
43’ 07”). Enric Mayà i Enric Dalmau van haver d’abandonar abans de 
fi nalitzar la cursa –tots, a la foto. A la prova Trail de 38 quilòmetres, i 
un desnivell positiu de 1.975 metres, la representació local va estar 
formada per Chema Marín (60è, 5h 17’ 41”), Josep Amador (140è, 
6h 32’ 34”), Cristina Ortiz (154è, 6h 45’ 06”) i Pepe Serrano (155è, 
6h 45’ 06”). Javi Carmona no va poder acabar la cursa | RJ

El CEAV celebra l’èxit de la seva excursió, però 
alerta de la necessitat de trobar una nova seu

Un total de 165 persones –56 més que l’any anterior– van participar el 30 
de setembre a la 9a Caminada Popular Vila de Montcada que va organitzar 
el Centre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV) i que va consistir en un reco-
rregut de 15 km per la serralada de Marina amb sortida des de la seu de 
l’entitat, situada al carrer Bateria de Can Sant Joan. El punt d’inici va ser 
escollit pels responsables del CEAV per reivindicar l’espai que utilitza des 
de principi dels anys 80 gràcies a una acord de cessió, i sense necessitat 
de pagar cap lloguer, amb la parròquia del barri. La diòcesi de Terrassa, 
que va passar a gestionar les propietats que l’església té al municipi en 
substitució de la de Barcelona, va decidir regularitzar aquesta situació i va 
exigir al CEAV la signatura d’un contracte de lloguer al 2015. Els responsa-
bles del club van negociar amb el bisbat egarenc i van poder fi xar una xifra 
simbòlica, molt allunyada del veritable preu del mercat. Al juny de 2018, 
el contracte es va tornar a negociar i s’ha fi xat una nou lloguer que anirà 
pujant de forma progressiva fi ns al 2021. “Som una entitat sense ànim 

de lucre i, veient la progressió dels preus, arribarà un moment en què 

no podrem pagar el lloguer. El CEAV sempre ha cedit el seu local a totes 

les entitats del barri que ho han necessitat i ara que som nosaltres els 

que tenim el problema demanem a l’Ajuntament que ens ajudi a trobar 

un espai adient”, ha dit el president de l’entitat, Miguel Ángel López | RJ
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Marató de competicions per al club Endansa
Lourdes Domínguez 
i Xavi Otamendi, 
del club Endansa, 
van assolir el tercer 
lloc a la categoria 
internacional llatí al 
Mundial sènior 2  
que es va disputar 
el 14 d’octubre a 
Polònia. El 12 i 13 
d’octubre, Eva Nieto 
i Carles Cirera van aconseguir la victòria a la categoria sènior 1 A inter-
nacional llatí a la Bilbao Dancesport. En aquesta mateixa competició, el 
club local va obtenir set podis més gràcies a les actuacions de les pare-
lles Nora Ribes-Mario Lirio, Anastasia Vdovina-Arnau Recio, Laura Rojas-
Marc Bisbal, Yaiza Curto-Alberto Castro i Sonia López-Iván Moreno. El 6 i 7 
d’octubre, el club Endansa també va obtenir uns grans resultats als Trofeus 
Ciutat d’Alcorisa i Alcañiz. Les parelles Aina Otamendi-Aleix Cirera, de la 
categoria juvenil 2 1a Territorial, van guanyar les dues competicions en 
llatí i estàndard, aconseguint el mateix èxit que les parelles Mario Lirio-Noa 
Ribes, en júnior 2 1a Territorial; Yaiza Curto-Alberto Castro, en adult 1 1a 
Territorial, i Anastasia Vdovina-Arnau Recio, en júnior 1 1a Territorial | RJ

´% patinadora alevina Mirea Téllez, 
del CP Cobra d’El Prat de Llobregat, 
va aconseguir la segona posició a 
la fi nal B de la cursa dels 1.500 
metres del 52è Trofeu Nacional
Ciutat de Saragossa. La juvenil, i 
també montcadenca, Eire Jiménez 
–a la foto, a la dreta, al costat de 
Téllez–, va obtenir la novena po-
sició després d’haver disputat les 
proves de 2.000 metres en línia i 
10.000 metres eliminació | RJ

µ¶·¸¹º» ¼»½¸¶» ·» ¾»º ¿ nalitzar la Madrid-Lisboa
El ciclista montcadenc de l’equip Medina Competición ‘Ni una más’ no va 
fi nalitzar la seva participació a la Powerade Madrid-Tajo Internacional-Lis-
boa by MRW Non Stop que es va disputar entre el 21 i el 23 de setembre. 
El conjunt, que completaven Daniel i Antonio Sánchez, es va retirar a prop 
de Cáceres, al quilòmetre 40 de l’etapa Cedillo-Ponte de Sor i quan ja havia 
fet 500 dels 770 km de tot el recorregut, a causa d’un cop de calor que 
Romero va sofrir mentre corria sota una temperatura de 43 graus. Després 
d’estar sis dies a l’Hospital de Cáceres –els dos primers a la UCI–, el mont-
caenc ha anul·lat totes les proves que tenia previst disputar als propers 
mesos, tot i que els metges han descartat qualsevol patologia cardíaca | RJ
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El patinador del Roller Can Cuiàs –a 
la foto, entre els seus companys de 
podi– va aconseguir el primer lloc a 
la categoria màster 30 després de 
disputar les proves de 2.000 me-
tres en línia i 10.000 metres elimi-
nació al 52è Trofeu Nacional Ciutat 
de Saragossa que es va celebrar 
el 8 d’octubre i que corresponia a 
la segona jornada de la Interlliga 
2018. La resta de la presentació 
local va estar formada per Marti-
na Fernández, Adrián Rodríguez, 
Iván Roldán, Jesús Roldán, Ramón 
Subirats i Jorge Fernández, que va 
estar ingressat durant tres dies a 
l’Hospital de Saragossa després de 
patir una caiguda durant una de les 
curses i perdre el coneixement | RJ

Primera posició de Jordi 
Lagares a Saragossa

PATINATGE DE VELOCITAT

À����� ®éllez, segona a la 
fi nal B del 1.500 metres

ÁÂÃÄÅÆÇ ÆÈÉ ÊÂËÄÌÇÆÇ ÍÇÎÅËÇ Ç ÉÇ ÏÈÃÃÇ ÆÈ ÊÇÃÅËÇ
Un total de 43 persones van participar el 7 d’octubre en una nova propos-
ta del cicle Montcada Camina que promouen El Cim, el CEAV i el CECC 
amb la col·laboració de l’IME i que consistia en una sortida de 16 quilò-
metres a la serralada de Marina. La propera excursió, de 15 km, es farà 
el 4 de novembre amb destinació al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs | RJ
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£�� ÐÇ ÑÅÌÅÌletada Popular iguala la xifra del 2017

La 38a edició de la Bicicletada Popular que l’AV Montcada Nova-Pla 
d’en Coll va organitzar el 7 d’octubre va comptar amb la participació 
d’un total de cinquanta persones, la mateixa quantitat de l’any passat. 
Els ciclistes, de diferents edats, van fer un recorregut d’11 quilòmetres 
amb dos avituallaments. Tot i que el volum d’inscrits és molt inferior als 
150 del 2016, Elies Martí, president de l’AV, ha mostrat la seva satisfac-
ció per haver igualat la xifra de l’última edició: “Ens han perjudicat el 

mal temps i la coincidència amb altres activitats, però estem motivats 

per continuar organitzant aquesta prova i arribar al 40è aniversari” | RJ

El CEI escull Montcada per fer la seva caminada
El Club Excursionista Independent (CEI) organitza l’11 de novembre l’11a 
edició de la Kami-Cei, una caminada popular que enguany es farà a la se-
rralada de Marina amb sortida i arribada al pavelló Miquel Poblet. Hi haurà 
tres recorreguts de 15, 19 i 25 km, tot i que l’inici i el fi nal seran comuns. 
Les inscripcions es poden fer fi ns al dia 4 a l’adreça kamicei.blogspot.com 
i els montcadencs que hi vulguin participar i que estiguin federats, tindran 
un descompte i pagaran 12 euros, el mateix preu que els socis del CEI | RJ
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Campionat de Catalunya júnior-cadet
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La júnior Paula Franco i els cadets Carlos González i Lucía Franco van pujar al podi
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El club Shi-Kan va obtenir tres 
medalles al Campionat de Cata-
lunya cadet-júnior-sots-21 que 
es va disputar el 6 d’octubre a 
Montmeló. En kumite, la júnior 
Paula Franco es va proclamar 
campiona de Catalunya a la cate-
goria -59 kg mentre que els cadets 
Carlos González i Lucía Fran-
co van obtenir les medalles de 
plata i bronze a les categories de 
+75 i -54 kilos, respectivament. 
Els tres estan participant als en-
trenaments de preselecció de la 
Federació Catalana per preparar 
el Campionat d’Espanya que es 
farà al novembre a Ponferrada | RJ

Una victòria en tres jornades per al 
juvenil A del FB Montcada a Primera
L’equip de Dani Busquets ha perdut els dos partits que ha disputat com a visitant 

FUTBOL
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El juvenil A del FB Montcada ha 
començat la seva participació al 
grup 7è de 1a Divisió amb una 
victòria en tres jornades. L’equip 
de Dani Busquets va aconseguir 
el 7 d’octubre, a l’estadi de la Fer-
reria, el seu únic triomf contra el 
CF Unifi cación Santa Perpètua 
B (4-1). Entremig, els vermells, 
que són dotzens, han perdut en 
les seves visites als camps del CE 
Vilassar de Dalt B (1-0) i del CN 
Terrassa (2-0) | RJEl juvenil A va jugar el 7 d’octubre el seu primer partit com a local contra el Santa Perpètua (4-1)
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Tot i que va començar 
la temporada amb una 
derrota a casa contra 
el CB Santa Coloma 
B (41-48) –a la foto–, 
l’equip júnior de la UB 
MiR ha reconduït el seu 
rumb al grup 2n del 
Nivell A amb dues vic-
tòries seguides contra 
el BC Gramanet (40-
45) i el CB Sant Celoni 
(60-40). Amb aquest balanç de resultats, l’equip que entrena Álvaro 
Gimbert ha pujat fi ns a la segona posició amb cinc punts, empatat 
amb altres tres equips, i a només un del líder, el CB Granollers 3 | RJ
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manté invicte després de tres partits
Gràcies a les seves tres victòries, el conjunt d’Àlex Expósito és el líder del grup A

HANDBOL

xy juvenil femení A del CH La 
Salle ha començat amb molt 
bon peu la seva participació 
al grup A de la primera fase de 
Lliga Catalana. Després de la 
disputa de tres jornades, l’equip 
d’Àlex Expósito ocupa la prim-
era posició en solitari gràcies a 
les tres victòries que ha acon-
seguit com a local –contra l’Es-
portiu Castelldefels (41-24) i 
l’EH Sant Vicenç (32-31)– i 
a la pista de l’Handbol Sant 
Quirze (26-28) | RJ El juvenil femení del CH La Salle ha guanyat tots els partits que ha disputat fi ns ara a Lliga Catalana
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Després d’haver per-
dut els seus dos pri-
mers partits al grup 5è 
de la Divisió d’Honor 
Nacional, el Bronces-
val CFS Montcada ju-
venil A va aconseguir 
el 29 de setembre una 
victòria de prestigi al 
pavelló Miquel Poblet 
contra el FC Barcelo-
na (6-5). L’equip de 

Jaime Martínez és onzè amb sis punts en haver encaixat una derrota 
a la pista del CS 5 Martorell (4-1) i sumat una victòria en el derbi 
vallesà contra el FS Ripollet (3-2) | RJ
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L’equip verd encara no ha sumat 
cap punt després de la disputa 
de tres jornades al grup 7è de 
Primera Divisió. El cadet A, que 
tampoc han marcat cap gol, ocu-
pa la cua de la classifi cació amb  
tres derrotes encaixades, dues a 
l’estadi de la Ferreria contra el CE 
Sabadell B (0-3) i la UE Mollet 
C (0-6) –a la foto–, i una altra al 
camp del CF Parets B (4-0) | RJ
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